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1§ 

Kjell Nilsson hälsade oss välkomna och öppnade mötet. 

2§ 

Kjell föredrog förra protokollet, som lades till handlingarna. 

3§ 

Pär Skogsman lämnade följande rapport från entreprenadgruppen: 

Skogsman meddelar att Relacom har fått uppdraget för fiberblåsning, indragning och 
installation i fastigheterna. Man inväntar att planering och startbeslut skall ges för 
transportnätet mellan Sunne och Bössviken. Det är viktigt att det kommer på plats så att 
den aktiva utrustningen kan komma på plats.  

 
MARKARBETEN  

1 st tryckning är planerad och kommer att ske Öster om affären i Prästbol, under kanalen. 
 
MS - gräver från Söderby och norrut och fortsätter sen med sträckan Södra Ås - Säljvålen 
ca 2 km. Sträckningen Sunne - Bössviken är därmed i stort sett färdig förutom 
vägövergångar. 

Forsås gänget har nu nått fram till Mårbacka minnesgård, de fortsätter sedan in mot norra 
Ås, där de kommer att färdigställa en sträcka om ca 2,5 km. Efter det att Norra Ås är grävt 
kommer ett uppehåll att göras, fram till kärlen släpper i marken.   

Samförläggningen med Fortum i  Kvarntorp, Älvbäck och Hagalund kommer nu att startas 
upp, schaktning kommer inledas inom kort. 
 
Kontakt har tagits med Fortum där samförläggning i Bogerud undersöks. Ersättningsnivåer 
och tidplan är under utredning och meddelas senare.  
 
Markförhållanden fram till de fastigheter som ligger i Forshaga kommer efter det att snön 
försvunnit, undersökas, underlaget för dessa fastigheter kommer presenteras senare. 



Skogsman poängterade att vi måste vara tydliga mot våra medlemmar vilket ansar som 
medlemmen har då de gräver på egen tomt. Det är viktigt att medlemmen är medveten 
om att om ett stopp inträffar vid fiber blåsning i detta rör, så ansvarar medlemmen för 
merkostnaderna själv. Skogsman lovade att ta fram ett material som föreningarna kan 
använda, där information finns om hur egen grävning skall gå till, samt vilka krav som 
ställs på resultatet där av. 
 
Skogsman nämnde även vikten av att vi förbereder fastighetsägarna inför den kommande 
grävningen på tomterna. Det är mycket viktigt att fastighetsägarna bestämmer sig för var 
på fastigheten som de vill att fibern skall tas in, då det kort efter det att kärlen släpper i 
marken, kommer att börja grävas inne på tomterna. Man börjar med två grävlag, för att 
sedan utöka dessa vid behov. Han utlovade att föreningarna skulle ges framförhållning 
genom att meddela vilka FOS som kommer att göras med fyraveckors intervaller. 

Skogsman nämnde att utsättningen av elledningar kommer att samordnas på sådant sätt 
att utsättning även kommer att ske på medlemmens tomt, ända fram till fastigheten. 
Denna reglering sköts sedan genom Relacom. Föreningarna ansvarar för att medlemmen 
markerat ut stäckningen på tomten innan utsättning av elledning sker, annars kommer 
den att utebli, och måste styckes beställas mot debitering per timma. 

Frågan ställdes om vad som gäller då kraftbolagen har nyttjanderätter/ledningsrätter kvar 
på en sträckning som idag inte används. Enligt Skogsman så kommer inte dessa att nyttjas 
längre och det är Ok för föreningarna att lägga sin kanalisation där. I de fall det finns en 
ledning, gäller kraftbolagets anvisningar för de avstånd som måste hållas vid etablering. 
 
ÄTA 

Skogsman gick genom bakgrunden till några av de ÄTA som föreningarna mottagit. 
Östlund lämnade med anledning av det över en sammanställning där samtliga ÄTA som 
föreningen mottagit fram till dess listades. Östlund påpekade att det var viktigt att vi 
framgent försöker dra lärdom av dem, då många ÄTA av liknande slag kan komma att 
undvikas. Östlund lyfte även upp som exempel den faktura som mottagits från 
Lennartssons Måleri, där fans poster som enligt Skogsman måste undersökas närmare, då 
de egentligen, enligt överenskommelse skulle ha skötts av annan part och reglerats genom 
Relacom,  Skogsman återkommer till föreningarna när han tittat på det närmare. 
 
Skogsman framförde en förfrågan från entreprenörerna, där de önskar lägga ett fastpris på 
några av de vanligast förekommande hindren. Föreningarna tog till sig informationen och 
ber att få återkomma när vi tittat närmare på vad det medför och innebär. 

TILLSTÅND 

Kulturminnestillståndet är klara för två av fem inlämnade områden. Man har en fortsatt 
dialog med Länsstyrelsen och hoppas på att snart få ett besked i de kvarvarande ärendena. 

Byggloven för telestationerna inom Östra Ämtervik är klara, och beställningen av den 
tekniska utrustningen är under behandling.  

 



OMRÅDE NORD  

Skogsman ställde frågan, om statusen för område Nord, där bland annat Torvnäs ingår. 
Tommy Larsson meddelade att ett möte skulle ordnas för området inom kort, samt att ca 
30 anslutningar har tecknats för området redan. Föreningarna avser att etablera område 
Nord efter det att det ordinarie projektet har färdigställts, förutsatt att område Nord får 
en tillräcklig anslutningsgrad.    

 
EFTER DENNA PUNKT LÄMNADE REPR. FÖR SUNNE KOMMUN OCH RELACOM MÖTET. 

 

4§ 

EKONOMISK RAPPORT 

Leif Östlund meddelade att ingen ny faktura inkommit och där med står sig siffrorna från 
föregående protokoll.  
 
Fakturan som mottagits från Lennartssons Måleri, och som diskuterades vid förra mötet, 
har nu reglerats mellan föreningarna och Sunne Kommun.  

Östlund meddelade att Emterviksfiber Syd nu lämnat in sin ansökan om förskott på det 
beviljade projektstödet, och inväntar beslut om utbetalning.  
 

5§ 

PÅGÅENDE AKTIVITETER 

Medlemsrekryteringen fortsätter och medlemsantalet ligger idag på 474. 

Tommy fortsätter att undersöker frågan kring hyreshus och han inväntar ett 
kostnadsförslag. När kostnadsförslaget är kart återkommer han med en prisbild och en 
modell för en hyrd anslutning. 
 
INFORMATION 

En informationsdag dit medlemmarna bjuds in diskuterades, vad för informationsbehov 
som kan komma att behövas när väl grävning på tomterna skall starta. Frågan bordlades 
tills nästa möte och tas då upp för behandling. 
  
HEMSIDAN 

Fredrik Stoden meddelade att hemsidan nu är mobilanpassad och att han skickat ut en 
förfrågan om vad som medlemmarna saknar och söker på hemsidan. Han önskar också att 
material skickas in till sig, som vi kan använda på hemsidan, så som bilder och filmer. 
Fredrik Stodne fick med sig några korrekturer att titta närmare på till hemsidan.  

 
 



§6 

Inga inkomna skrivelser fanns att behandla. 

 

§7 

ÖVRIGT 

Claes Junedahl presenterade en idé hur föreningarna skulle kunna driva någon form av 
HOT-Spot verksamhet som en del av föreningarnas arbete som affärsdrivande verksamhet. 
Han gick genom olika tekniska lösningar samt identifierade eventuella 
användningsområden inom vårt geografiska område, där denna tekniska lösning kan vara 
av intresse. 

Han lade fram lite olika affärsidéer: 

• Föreningen driver en HOT-Spot   

• Föreningen kan leasa ut utrustning för HOT-Spot till t.ex säsongsbetonad 
verksamhet. 

Claes avrundade sin presentation och en kort diskussion följde. Vi tackade Claes för hans 
initiativ och föreningarna tar med sig förslagen och hoppas kunna återkomma i frågan vid 
ett senare tillfälle. 

 
ÖVRIGA FRÅGOR. 

Finns redovisade under aktuell paragraf. 

 

§8 

Nästa möte hålls onsdag 3/4 - 2013 kl. 18:00, Högberg hos Tommy Larsson. 

 

§9 

Kjell  tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Östra Ämtervik 2013-03-06                                               med pennan 

 

 

…………………………………………..                                            …………………………………… 

Kjell Nilsson                                                                             Fredrik Jonsson 


